
 2017الحملة الوطنية للصحة النفسية 
 الصحة النفسية قدم خدمات فيالتي ت مراكز الرعاية الصحية االولية

 
 المحافظة اسم المركز العنوان هاتف 

 الطيونة 70-993574
(IMC) Lebanese Association for Early 

Childhood Development 

بيروت+ جبل 

 لبنان

 بئر حسن 01-832909

مستشفى رفيق الحريري  -الصحية األولية الرعاية 

 الجامعي الحكومي

 بعجور -عامل الصحي  حي بعجور 01-273426

01-660894 
 المزرعة -مركز مخزومي الطبي  المزرعة

01-663898 

 مركز بلدية الشياح للرعاية الصحية األولية الشياح 01-390051

 مركز بلدية الغبيري شارع اسعد االسعد -الشياح  01-270034

 70-993574 ;

01-900996 
 الجديدة -مركز مار انطونيوس  الجديدة

 زوق مكايل -مركز األرز الطبي  زوق مكايل 09-225490

 شحيم الصحي الحكومي شحيم -حي الشريفة  07-241784

 كفرحيم للرعاية الصحية األولية كفرحيم 05-720561

01-263030 
 -شارع مرعش -برج حمود 

 بناية قراكوزيان
 قره كوزيان لرعاية األطفال في لبنان

 الباروك الصحي الحكومي الباروك 05-241018

 مركز اإلمام الرضى الصحي عاليه -حي السلم   05-488799

 مركز الكرامة الخيري طرابلس -ساحة النور  06-430089

 الشمال

 مشمش -لرعاية صحة األم والطفل المركز البلدي  مشمش  عكار 06-896155

 حلبا –مركز النجدة الشعبية  عكار -حلبا  06-691600

06-380283 ;

71-802598 
 مركز الرحمة الطبي التبانة

 71-802598 ;
06-660454 

 جيهان فرنجية للخدمات اإلنمائية زغرتا

06- 471303; 

71-802598 
 ببنين  -مركز اإليمان الطبي  عكار -ببنين 

 برقايل –مركز اإلرشاد الطبي  عكار -برقايل  06-370047



 بخعون -الخدمات اإلنماثية  الضنية -بخعون  06-242012

 مركز قب الياس قب الياس 08-500688

 البقاع

 ضهر األحمر -رعاية الطفل  ضهر االحمر 08-561159

 70-674587 ;

08-563207 
 عزة -االبرار الطبي  عزة

 Nafela Association (IMC) تعنايل 70-674587

 زحلة –مركز الخدمات االنمائية  زحلة -حوش االمراء 08-815100

 الشهيد فرج بلوق بعلبك -ساحة ناصر  08-373513

 Dari Community Center (IMC) بعلبك 70-674587

 النبي شيت الصحي النبي شيت 08-335720

08-201151 
 البتول الصحي الهرمل -المعالي 

Ext: 1020 

 70-674587 ;

08-233655 
 مركز بلدية اللبوة بعلبك -اللبوة 

 مؤسسة رفيق الحريري -تعنايل  -مديرية الصحة  تعنايل 08-513321

76-182616 
 كامد لوز

(MDM) Kamed Loz Amel association 
center 

 Barja Cultural Club (IMC) برجا 70-993574

 الجنوب

07-441010 
 مجمع نبيه بري لتأهيل المعوقين الصرفند

07-441020 

 كفرحتى 07-215660
مركز كفرحتى للرعاية  –مؤسسات االمام الصدر 

 الصحيّة األوليّة

 البازوريه -عامل الصحي  البازورية 07-375135

 70-993574 ;

07-347546 
 صور -مركز الكيان الطبي  صور

 صور -عامل الصحي  صور 07-343108

 مركز دير الزهراني الصحي دير الزهراني 07-532319

 مرجعيون -مركز الزهراء الخيري  الساحة -كفركال  07-855377

 عيتا الشعب -مركز الخدمات اإلنمائية  عيتا الشعب 07-465356

 70-993574 ;
 نزيه البزريمركز الدكتور  صيدا -القياعة  07-727512
07-721134 



 

 
 


